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Considerações sobre uma área emergente no ensino à distância. 
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Introdução 
A permanente evolução tecnológica alerta-nos para uma realidade que não deve ser 

encarada de uma forma passiva, mas sim de uma forma activa e empreendedora onde 
deverá prevalecer uma constante procura pela melhoria. Embora inicialmente existam 
algumas dificuldades de adaptação, esta evolução possibilita a criação de novas soluções 
que visem satisfazer necessidades e perspectivas das pessoas, facilitando-lhes tarefas 
quotidianas, libertando-lhes tempo e recursos. Se por um lado se requer sensibilização e 
formação no uso de novas tecnologias, por outro lado, e para tornar efectivo o seu 
interesse, exige-se uma permanente actualização na forma de como as adaptar às 
necessidades sociais. A aplicação de novas tecnologias na área do ensino e da 
aprendizagem constitui um exemplo concreto que realça as necessidades anteriores 
(sensibilização, formação, actualização), em especial na procura de novas soluções 
educativas que satisfaçam alunos, professores, instituições de ensino, e a sociedade em 
geral, num momento em que se assiste à massificação do acesso ao ensino, ao 
alargamento da escolaridade obrigatória, e ao aparecimento de novos paradigmas da 
educação, e.g. formação ao longo da vida (life-long learning). 

O M-learning 
Já muito se tem dito e feito no sentido de tirar partido da evolução tecnológica na área 

do ensino. Se no início se utilizavam computadores pessoais (Personal Computers, PCs) 
para disponibilizar aos alunos conteúdos pedagógicos multimédia (e.g. imagens, vídeos, 
simulações, etc.), visando melhorar a qualidade do ensino e consequentemente da 
aprendizagem (Computer Based Learning, CBL), mais recentemente, e seguindo a 
premissa de que a evolução tecnológica deve ser encarada como uma oportunidade de 
melhorar, procurou-se disponibilizar esses mesmos conteúdos a todos, a qualquer hora, e 
em qualquer lugar, recorrendo aos serviços fornecidos pelas redes informáticas, 
nomeadamente pela Internet. A rede mundial (World Wide Web, WWW) veio possibilitar 
o acesso à distância a conteúdos pedagógicos através de aplicações informáticas, visando 




